
Iedereen doet mee

Wat kan ik allemaal doen 
in het buitenland?

Alles! De hele wereld ligt voor je open! 
Belangrijk is echter wel dat je goed voor jezelf nadenkt wat je er mee wil 

bereiken, wat je wil leren? Dat is voor VSBfonds de belangijkste richtlijn.

Verder is het belangrijk dat je, als je via een organisatie naar het buitenland 

gaat, je verdiept in de betrouwbaarheid van de organisatie.

Hier onder vind je een aantal organisaties waar wij in het kader van 

VSBfonds Beurzen MBO mee te maken hebben gehad en waar de studenten 

goede ervaringen mee hebben. Het kan je op ideeën brengen. Meer over die 

ervaringen vind je op onze website. 

Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet in 4 categorieën:

•  Vrijwilligerswerk

•  Taalscholen

•  Vrijwillige stage

•  Overig (cursus, opleiding, summerschool)

VSBfonds 
Beurs:
Met deze 
organisaties 
hebben wij 
ervaring

Als het over vrijwilligerswerk 

gaat hebben wij één duidelijke 

richtlijn. Wij ondersteunen geen 

buitenlandplannen die plaats 

vinden in weeshuizen. Wij zijn 

hoe dan ook heel voorzichtig met 

iedere vorm van vrijwilligerswerk 

waar kinderen bij betrokken zijn. 

Lees meer op:  

www.StopWeeshuistoerisme.nl

!
!

Kijk voor meer informatie op 
vsbfonds.nl/studiebeurzen

Vrijwilligerswerk

Vrijwillige stage

Taalscholen

Overig

https://www.vsbfonds.nl/studiebeurzen/mbo/voorbeelden
http://www.StopWeeshuistoerisme.nl
https://www.vsbfonds.nl/studiebeurzen
https://www.vsbfonds.nl/studiebeurzen


Wat is het Waar Overige info Voluntuur 

Correct

Vrijwilligers Wereldwijd Een organisatie 

die bemiddelt voor 

Vrijwilligerswerk (daarnaast 

Reizen en Jongerenreizen)

Wereldwijd Veel aandacht 

voor verantwoord 

en duurzaam 

vrijwilligerswerk

Lid

www.vrijwilligwereldwijd.nl

Het Andere Reizen Sociale onderneming die 

vrijwilligerswerk aanbiedt

Afrika, Azië, 

Latijns-

Amerika

Veel aandacht 

voor verantwoord 

en duurzaam 

vrijwilligerswerk

Lid

www.hetanderereizen.nl/

vrijwilligerswerk

Travel Active Eerlijk en verantwoord 

vrijwilligerswerk

Wereldwijd Veel aandacht 

voor verantwoord 

en duurzaam 

vrijwilligerswerk

Lid

www.travelactive.nl/

vrijwilligerswerk/eerlijk-

vrijwilligerswerk/

Pojects Abroad Organisatie (uit Engeland) 

met een breed aanbod van 

culturele uitwisselingen, 

waar onder vrijwilligerswerk.

Wereldwijd Hele grote 

organisatie, veel 

aanbod en aandacht 

voor verantwoord 

vrijwilligerswerk

www.projects-abroad.

nl/hoe-het-werkt/

myprojectsabroad/

Doing goood Sociale onderneming die 

vrijwilligerswerk aanbiedt 

(en meer)

Afrika Zusterorganisatie 

Stichting Doinggoood 

werft fondsen voor de 

partnerprojecten

Lid

www.doingoood.nl/

vrijwilligerswerk-afrika/

Kilroy Reisbureau, gespecialiseerd 

in op maat gemaakte 

(wereld)reizen

Wereldwijd

https://www.kilroyworld.nl/

Vrijwilligerswerk*

*Vrijwilligerswerk in het buitenland is een prachtige manier om een ander land en cultuur te leren kennen. Het is wel 

belangrijk dat je je verdiept in wat voor soort organisatie vrijwilligerswerk aanbiedt en of dit op een verantwoorde 

manier gebeurt. De Vereniging Volunteer Correct biedt een soort keurmerk voor eerlijk, duurzaam en verantwoord 

vrijwilligerswerk in het buitenland. Aangesloten zijn bij deze vereniging zegt iets over de goede intenties van de 

organisatie, maar niet alles. Niet aangesloten zijn, betekent niet meteen dat een organisatie géén goede intenties heeft... 

Blijf altijd zelf alert en informeer je goed.

http://www.vrijwilligwereldwijd.nl
http://www.hetanderereizen.nl/vrijwilligerswerk
http://www.hetanderereizen.nl/vrijwilligerswerk
http://www.travelactive.nl/vrijwilligerswerk/eerlijk-vrijwilligerswerk/
http://www.travelactive.nl/vrijwilligerswerk/eerlijk-vrijwilligerswerk/
http://www.travelactive.nl/vrijwilligerswerk/eerlijk-vrijwilligerswerk/
http://www.projects-abroad.nl/hoe-het-werkt/myprojectsabroad/
http://www.projects-abroad.nl/hoe-het-werkt/myprojectsabroad/
http://www.projects-abroad.nl/hoe-het-werkt/myprojectsabroad/
http://www.doingoood.nl/vrijwilligerswerk-afrika/
http://www.doingoood.nl/vrijwilligerswerk-afrika/


Wat is het Waar Overige info Lid van SGR

EF (Education First) 

Taalreizen 

Organisatie die taalreizen, 

culturele uitwisselingen 

en andere educatieve 

programma’s aanbiedt

Wereldwijd Grote organisatie met 

kantoren over de hele 

wereldwww.ef.nl

Interlanguage Organisatie die taalreizen, 

culturele uitwisselingen 

en andere educatieve 

programma’s aanbiedt

Wereldwijd Nederlandse 

organisatie; kiezen zelf 

buitenlandse scholen

www.interlanguage.nl

Babel Fish Language 

School 

Kleine organisatie die 

Engelse taallessen aanbiedt 

(oa in combitatie met 

surflessen)

Newquay, 

Cornwall, VK

Veel oog voor 

duurzaamheid. Werken 

samen met 50 locale 

(gastouder)families.

babelfishlanguageschool.

com

Studytravel Organisatie die taalreizen 

voor jongeren aanbiedt

Wereldwijd Enkele weken of een 

tussenjaar

Lid

www.studytravel.nl

Taalscholen

http://www.ef.nl
http://www.interlanguage.nl
https://babelfishlanguageschool.com/
https://babelfishlanguageschool.com/


Wat is het Waar Overige info

Rescue Paw Center Opvangcentrum voor 

zwerfhonden

Curaçao

www.rescuepawscuracao.

com

Digitory - Creative Studios Sociale onderneming: 

commuicatie- & 

ontwerpburo

Sociale onderneming: 

commuicatie- & 

ontwerpburo

www.digitory.de

Wereldstage Bemiddelt Curaçao

www.wereldstage.com

Vrijwillige stage*

* Als iemand met een VSBfonds Beurs hier een vrijwillige stage heeft gelopen en het is goed bevallen, dan staat de organisatie in dit lijstje

http://www.rescuepawscuracao.com
http://www.rescuepawscuracao.com
http://www.digitory.de
http://www.wereldstage.com


Wat is het Waar Overige info

Alma - Scuale Intenazionale 

di Cucina Italiana 

Italiaanse kookschool Colorno (Parma), Italië Veel verschillende 

partners. Internationaal 

erkend diplomawww.alma.scuolacucina.it

Institut Gallileï, taal- en 

cultuurlessen 

Bieden intensieve 

Italiaanse taalcursussen 

en cultuurcursussen 

en gecombineerde 

programma’s voor 

studenten van alle 

nationaliteiten

Florence, Italië Erkend door het 

Italiaanse ministerie 

van Instructie, 

Universiteit en 

Onderzoek.

www.istituto-galilei.com

GBSB global business 

school 

Business School biedt 

een toegankelijke summer 

school van 2 weken aan

Barcelona, Spanje Focus op 

ondernemerschap en 

nieuwe ontwikkelingenwww.global-business-

school.org/programs/

summer-school-barcelona

PaleoProspectors Bijzondere organisatie 

opgericht door 

paleontologen, die amateurs 

de kans biedt mee te gaan 

naar opgravingen

USA (Montana & 

Wyoming)

Op jacht naar 

dinosaurus fossielen!www.paleoprospectors.com

Wereldstage Bieden een gevarieerd 

Tussenjaarprogramma aan 

voor wie zich wil oriënteren 

op een volgende stap

Curaçao Bieden ook stages 

aan in samenwerking 

met Stichting 

Samenwerking 

Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (SBB)

https://www.wereldstage.

com/tussenjaar

Overig

http://www.alma.scuolacucina.it
http://www.istituto-galilei.com
http://www.global-business-school.org/programs/summer-school-barcelona
http://www.global-business-school.org/programs/summer-school-barcelona
http://www.global-business-school.org/programs/summer-school-barcelona
http://www.paleoprospectors.com
https://www.wereldstage.com/tussenjaar
https://www.wereldstage.com/tussenjaar

